
DECRET  D’ADJUDICACIÓ  DEFINITIVA  DE  LES  PARADES  DEL  MERCAT  DE  NADAL  I 
PRODUCTES NADALENCS 2018-2019

De conformitat amb les Bases reguladores de la concessió de parades del Mercat de Nadal i 
productes nadalencs 2018-2019.

Atès que dins el termini establert a l’efecte no s’han presentat al·legacions.

Atès que el senyor Juan José Planells Escandell, amb DNI 41442690W, ha presentat la renúncia a 
la concessió de parada, per motius personals.

En virtut de les facultats de l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i d'acord amb les facultats que se m’han delegat en virtut del Decret d'organització  
municipal de l'Ajuntament d'Eivissa de 24 de juny de 2015 (BOIB núm. 104, d’11 de juliol de 2015).

RESOLC:

PRIMER.-  Adjudicar de forma definitiva les parades del Mercat de Nadal i productes nadalencs 
2018-2019 a les persones a baix relacionades, una vegada aportada la documentació exigida a 
les Bases i pagades les taxes reglamentàries.

SEGON.- Concedir, amb aquesta adjudicació, el permís de venda d’articles i productes nadalencs, 
a les casetes assignades al passeig de Vara de Rey d’aquesta ciutat, des del 30 de novembre al 6 
de gener de 2019 i amb l’horari de venda al públic segons les bases reguladores, a les persones 
sol·licitants admeses següents:

NOM I LLINATGES DE LES PERSONES ADMESES 
AL MERCAT DE NADAL

DNI/NIE/CIF

TITULAR: Carlos Osvaldo Febre Berti

SUPLENT: Mª Susana Pardo Eguaras

47434341M

29138837E

TITULAR:Juana Galiano Ruíz 39149674V

TITULAR: Sophie Noelle Gormezano Robine

SUPLENT: Melanie Gormezano Juarez

49410570S

49410568J

TITULAR: Alejandro Gorriarena Aguirre 41461216J

TITULAR: Ana Isabel Martín Hernández 00800566M

TITULAR: Antonio José Ledesma Paz 46957005K

TITULAR: Ana María Ledesma Paz 41452575O

TITULAR: Yolanda Juan Guasch 46957469W



TITULAR: Giuseppe Igor Di Matteo X4653787J

TITULAR:Astrid Mintzlaff Hoeller (2 p)

SUPLENT: Hans Mintzlaff

X2090180D

X2090060G

TITULAR: ADDIF G07740293

TITULAR: Luis Gercowski 47256616B

TITULAR: Miguel Ángel Guillem Morales

SUPLENT: Fco. Luciano Alba Alvarez

19827056K

38044171D

TITULAR: Antonio Russo X6919537X

TITULAR: Rosa Marí Cardona 41445105W

TITULAR: Marina Barbieri Cirulli 46959735Z

TITULAR: Horacio Barbieri (2 p) 41454853K

TITULAR: M. Cristina Cirulli 41458487K

TITULAR: M. José Marí Bufí 41455447V

TITULAR: Marcos Palau Muñíz

SUPLENT: Aurora Colmenarez

SUPLENT: Ricardo Giménez

44218899T

Y6959835E

Y6203677Q

TERCER.-  Acceptar la renúncia a la parada que ha presentat el sol·licitant admès, senyor Juan 
José Planells Escandell, amb DNI 41442690W, a l’empara dels article 21.1 i 84 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

QUART.- Convocar un termini extraordinari per presentar sol·licituds d’adjudicació de la parada 
anterior, a la qual s’ha renunciat, de 3 dies a comptar de la publicació de l’anunci en el tauler 
d’anuncis de la seu electrònica municipal, amb la finalitat que aquesta parada no quedi vacant.  
Les sol·licituds s’hauran de presentar en el registre general d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa. 
En cas que no es presenti i s’admeti cap sol·licitud, aquesta parada quedarà deserta. Aquesta 
parada s’adjudicarà de forma definitiva a la primera sol.licitud que es presenti i s’admeti.

CINQUÈ.- Ordenar que es tengui ubicat en un lloc visible de la parada el carnet que s’expedirà a 
cadascuna de les persones autoritzades (titular i suplents), quan s’efectuï el pagament indicant al 
punt primer. A més, aquestes persones hauran de complir íntegrament amb allò disposat en les 
Bases, la normativa general aplicable i l'específica del productes que posen a la venda.

SISÈ.- Ordenar que es publiqui aquest Decret al tauler d’anuncis de la web municipal.

SETÈ.-  Informar a les persones interessades que contra aquesta resolució, que posa fi a la via 
administrativa, poden interposar:

a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma 
de  Mallorca  en  el  termini  de  dos  mesos  comptadors  des  de  l’endemà  d’haver-ne  rebut  la 
notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.



b) Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat el acte, en el termini d'un 
mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els articles 123 i 124 
de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les  administracions 
públiques.

Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes 
des  de  la  seua  presentació  sense  que  s'hagi  resolt  expressament  ni  s'hagi  notificat,  podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del dia següent 
a la desestimació presumpta.

c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora  de la  jurisdicció  contenciosa  administrativa  i  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Eivissa,

                                                                                                       En don fe 

             LA REGIDORA DELEGADA                                         EL SECRETARI ACCTAL. 

(document signat electrònicament al marge)                    (document signat electrònicament al marge) 
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